
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK 2022/2023 ` 

(dla uczniów klas I – VIII) 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej ponieważ nie mogę zapewnić mu opieki ze względu na: 

 

1. Czas pracy……………………………………………………………………………………………………………….………….. 
                                                                                      (uzasadnienie) 

2. Organizację dojazdu do szkoły…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                      (uzasadnienie) 

3. Inne okoliczności:………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                      (uzasadnienie) 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………..klasa………….data i miejsce urodzenia…………………….…………......... 

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………….PESEL……………………………….. 

Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..………………………………………. 

Telefon/telefony kontaktowe:……………………………………………………………………………..………………………….. 

Nazwa i adres zakładu pracy ojca/opiekuna……………………………………………………………….…………………………. 

Nazwa i adres zakładu  pracy matki/opiekunki……………………………………………………………………………………… 

 

Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Poniedziałek od……….do czasu rozpoczęcia zajęć, po lekcjach do…….. 

Wtorek          od……….do czasu rozpoczęcia zajęć, po lekcjach do…….. 

Środa             od……….do czasu rozpoczęcia zajęć, po lekcjach do…….. 

Czwartek       od……….do czasu rozpoczęcia zajęć, po lekcjach do…….. 

Piątek            od……….do czasu rozpoczęcia zajęć, po lekcjach do…….. 

a)  Dziecko odbierać będą osobiście rodzice w godzinach pracy świetlicy lub odbierane będzie przez osoby do 

tego upoważnione (załącznik nr 1 do karty zgłoszenia) 

b) dziecko wychodzić będzie ze świetlicy samodzielnie na moją odpowiedzialność o godz.(tylko konkretna 

godzina, nie ma możliwości przedziałów godzinowych): 

               poniedziałek………..wtorek………….środa……………..czwartek…………..piątek……….. 

 
Uwagi i opinie dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
Zobowiązanie rodziców: 

• O wszelkich zmianach powiadomię wychowawcę 

• Kartę zgłoszenia do świetlicy złożę bezpośrednio do rąk wychowawcy świetlicy 

• Zaopatrywać będę dziecko w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

• Przy składaniu deklaracji dołączę wyprawkę dla dziecka : nożyczki, klej (2szt),  papier kolorowy (2szt), kolorowy blok techniczny 

mały(2szt) 

Przyniesione rzeczy będą stanowiły dobro wspólne świetlicy. 
 

                                                                                                                                        ................................................................. 
                                                                                                                                                                                                     (Podpisy rodziców) 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami obowiązującymi w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im Piotra Wysockiego w Warce, 

akceptuję je oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolnych ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). 

                                                                                                
                                                                                                                                          ................................................................. 
                                                                                                                                                                                                        (Podpisy rodziców) 


